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MONITORIZAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Análise dos questionários aos encarregados de educação 

 

Foram enviados questionários  a 3 encarregados de educação de cada turma do ensino 

básico e secundário. Devido ao facto de pais e alunos usarem o mesmo PC, por vezes a 

resposta não era dada através da conta para a qual se tinha enviado o inquérito.  

Respostas: 42 de cerca de 50 inquéritos enviados. 

 

1-  Responderam encarregados de educação (EE) de alunos do 1.º ao 12.º anos. Em alguns 

anos de escolaridade aparece um número superior a 3  pois há encarregados de educação 

que têm filhos em mais do que um ano de escolaridade e isso foi-lhes solicitado. 

2; 3; 4- O computador pessoal é, de longe, o equipamento mais utilizado pelos educandos, 

logo seguido pelo smartphone. Cerca de 92% da amostra do inquérito refere que os seus 

educandos usam PC pessoal. Apenas cerca de 5% usa um PC do agrupamento. 

 

5; 6- Há uma pequena percentagem de inquiridos que refere não ter router ou não ter 

qualidade de rede (11,9%).  

 

7- Cerca de 81% dos EE consideram que os seus educandos têm entre boas a excelentes 

competências digitais e 81% consideram que eles próprios têm boas e muito boas  

competências nesta área. Apenas 14% dos Enc. Educ. refere competências digitais 

excelentes. 

 

8- A organização do trabalho por parte da escola é considerada, por quase todos, a níveis 

bom, muito bom ou excelente. 

 
 



9; 10- O papel dos professores dos Conselhos de Turma também é considerado a níveis 

semelhantes, com algum destaque para o papel dos diretores de turma. 

 

11; 12- Foram reportadas poucas necessidades de apoio à equipa tecnológica, com a maioria 

delas bem resolvida. 

 

13- A quase totalidade dos inquiridos considera que as aprendizagens feitas pelos seus 

educandos nesta fase, foram positivas. Mais de dois terços classifica-as mesmo como boas, 

muito boas ou excelentes. 

 

14- Todos acham que os seus educandos cumpriram todas ou a maioria das tarefas. Refira-

se que os alunos estão obrigados a cumprir TODAS as tarefas propostas e esse deve ser o 

objetivo de alunos e pais.  

 

15- Cerca de metade dos pais entende que o tempo para cada tarefa não foi suficiente. 

 
 

16- Há uma pequena percentagem de EE que não se importava, ou preferia mesmo que as 

aulas continuassem à distância.  

 

17- Cerca de um quarto dos EE considera que as aulas pela televisão tiveram um contributo 

fraco ou nulo para as aprendizagens. 

 
 



18; 19- As maiores dificuldades sentidas pelos EE foram, claramente o acompanhamento e 

o controlo do trabalho dos filhos. Apenas 5% referem não ter sentido dificuldades. 

 

20- Não há muitas sugestões consensuais, destacando-se a redução do volume de trabalho 

pedido aos alunos, o aumento de aulas síncronas e melhor feedback dos trabalhos enviados 

aos professores.  

 

21- Todos consideram este questionário útil ou muito útil para avaliar o trabalho realizado por 

toda a comunidade escolar. 

 

 

Notas da equipa de monitorização 

A falta de rede ou de sinal de internet bem como a existência de um equipamento 

adequado, mesmo sendo referido por uma minoria, não deixa de ser um entrave à igualdade 

de oportunidades e de condições de trabalho no âmbito do ensino a distância. 

Há um número pequeno mas não insignificante de pais que não se importava, ou 

preferia mesmo que as aulas continuassem à distância. Parece-nos merecedor de uma 

análise cuidada. 

 

 

Oleiros, 1 de junho de 2020 

 

 

 


